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Officiële Bonnenlijst
voor het tijdvak van 18 t m 31 Juli 1948
Bonnen voor

' Brood «n Vlees

Alle bonkaarten

Bonkaaiten

KA, KB, KC 808

KD KE 808

Tabakskaaxten etc.
en versnaperings-
kaaxten

QA, QB, QC 808
*

ZA, ZB, ZC, ZD, ZE,
MD, MF, MH,

808

bijzondere arbeid en
a.s. moeders en zie-
ken.

Geldige bonnen

044, 046 vlees
045
047-1 Brood

048 1 ,.

050 Algemeen.

051

052

053

056
057
058

059

060

B 067

B 068

C 069

071 algemeen

072

073

D 077

E 079

81 versnap.

84 versnap.

Rantsoen

100 gram vlees
300 gram vlees
800 gram brood (geldig t/m

24 Juli)
200 gram brood geldig t m

24 Juli)

500 gram suiker, boterham-
strooisel enz. of 1000 gr.
jam, stroop enz. of 500
gr. versnaperingen.

400 gram brood of l rant-
soen vermicelli e.d.

250 gram boter of margarine
of 200 gram vet

l ei

125 gram koffie
50 gram thee
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
250 gram boter of margar.

of 200 gram vet
225 gram huishoudzeep of

180 gram toiletzeep
800 gram brood (geldig t m

24 Juli)
200 gram kaas of 250 gr.

korstloze kaas
400 gram brood (geldig t/m

24 Juli)

100 gram, kaas of 125 gram
korstloze kaast

125 gram. boter of margarine
of 100 gram vet.

450 gram huishoudzeep of
360 gram toiletzeep

800 gram brood (geldig t.m.
24 Juli)

500 gram bloem of zelfrij-
zend bakmeel of kinder-
meel of kinderbiscuits

200 gram versnaperingen of
200 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 400
gram jam, stroop enz.

100 gram versnaperingen of
100 gram suiker, boter-
hamstrooisel enz. of 200
gram jam, stroop enz.

Geldig zijn de bonnen van
strook L

Deze bonnen zijn 14 dagen
geldig.

Zondagsdienst doktoren:

Dr Dwars en Dr Westerbeek van Eerten

Plaatselijk Nieuws.
Marktbericht. Op de heden gehouden markt (kermis-
markt) waren aangevoerd 468 paarden; 56 biggen en
2 schapen. Geplaatst waren 51 kramen, enz.
Prijzen: w'erkpaarden 400 tot 650 gld, betere soorten
werkpaarden 700 tot 900 gld, veulens 70 tot 150 gld,
merrie veulens 150 tot 250 gld, l ' / 2 jarige paarden
325 tot 500 gld, hitten 350 tot 700 gld, slachtpaarden
350 tot 500 gld. Biggen 35 tot 50 gld per week.
Er was een vlugge en goede handel en zeer druk bezoek.

Lichting 1950. Voor de lichting 1950 zijn in deze
gemeente 54 personen ingeschreven.

Emmabloemcollectc. De opbrengst van de Emma-
bloemcollecte in deze gemeente bedraagt voor Hengelo
en omgeving f 400.—, voor Keijenburg en omgeving
f 175. De totale opbrengst is ongeveer f 175.— hoger
dan in 1947.

Hei
Als wij eens op namen afgingen

s.s.t.t.

Aan

Zo*, nu is de Tweede Kamer
Helemaal opnieuw bezet
En in vele kranten stond er
Van elk lid een „goed" portret.

'k Heb hun namen ook gelezen
't Zij U.stiekum hier verteld
Ik heb zó maar, in m'n eentje
'n Ministerie saamgesteld.

Voor verkeer dacht ik te nemen :
VAN DE BURG en F. VAN VLIET
En voor oorlog: J. DE RUITER,
Beter kan het, denk ik niet.

Onderwijs was werk'lijk moeilijk,
Haast onmoog'lijk deze keer,
Maar.... 't is toch een zorgen kindje
Hiervoor koos ik dus VERMEER

Voor Justitie: DR STOKMAN,
'k Geloof niet, dat het béter kan,
Voor de overzeese landen
Is FRANS GOEDHART onze man.

Sociale Zaken liet mij
Vanzelfsprekend óók niet koud
De verzorging van de oudjes
Laat ik dus aan Mr OUD.

Voor voorziening van ons voedsel
Had ik dra de juiste man
't Kan alléén maar GORTZAK wezen
Nou, wat zegt U daar wel van.

't Ministerie Wederopbouw,
Krijgt van mij een predikant,
Ja, die moet dit ambt vervullen,
Het is dominee P. ZANDT.

Voor Visserij BEN STOKVIS
Of heer KIKKERT, een van twee
Laat ze er maar om gaan loten....
Daar bemoei ik me niet mee !

Landbouw, 't kon niet beter treffen,
Het lijkt waarlijk al te mooi
'k Vond daarvoor een K.V.P.-er
Kent U hem? Zijn naam is HOOY.

Zónder portefuille nu nog
Ook dit gaf me niet veel pijn,
Dat kan toch het allerbeste
Een doodgewone JANSSEN zijn.

't Genten Ministerie gaf me
Niet veel moeite, zo U ziet
Want als LIEFTINK zou verdwijnen
Neen, dat overleefd ik niet !

X

(Nadruk verboden)

FRANKERING BIJ ABONNEMENT
HENGELO (GLD)

H E N G E L O (GLD)



Geslaagd. A. Boxum, N. Haaring en R. Gerritsen,
leerlingen der Chr. Muloschool Doetinchem, slaagden
j.l . Donderdag voor het eindexamen 4-jarige cursus aan
genoemde school.

Brand. Vrijdagavond ging een drietal bergen gevuld
met hooi en stro van de landbouwer B. Lebbink in
de Noordink. in vlammen op. Een gedeelte van het
pas gewonnen hooi kon nog gered worden. De brand-
weer was spoedig ter plaatse en bestreed het vuur
krachtig. Verzekering dekt de schade.

STEENBEKEN.
Ned. Stamboekkeuring N.R.St. Opgenomen werden:
Baak: A. Gosselink, Dina 76.2; G. J. Harenberg, Bertha
77.9; L. Wentink, Elsje 76.9; Mathilde 78.1; Th. M.
Peters, Jennie 76.1; D. Harmsen, Karla 78.4; F. J.
Jansen, Dina 77.2. Dies 76.8; J. J. Kempers, Antje 78.7;
Oda 79.3 K.S.; B. van Leusen, Sisca 79.3 K.S.; Betsie
77.2; H. Wagenvoort, Irene 78.1; H. Wijkamp, Siska
78.1 H. Hebben, }o 77.2; H. Kets. Alie 76.8; J. B.
Schut, Nellie 77.4; H. J. 'Jansen, Borgman, Lina II
78.7 K.S.; Ladia III 79.3, Leni 78.4; G. J. Poorterman,
Willemien 77.1; Th. Schut, Klara 77.3; A. Wijers,
Riek van de Schiphorst 78.
Toldijk: - Jos Wigman. Gretha 77.4; W. A. Jansen,
Jantje 77.7; Fientje 77.3; H. A. J. Booltink, Elske 76.4;
B. Memelink, Carolien 77.8; H. Kets, Lotje 77.1;
Roosje 78.1, Riek 78.6; Joh. Kets, Bertha 77.8, A.
Gonny 76.9; J. Schieven, Lina 77.8, Willemien 77.8;
D. Garritsen, Ducie van de Kruisbrink 78.3; H. O

tten
-

Betsie 77.5.
Bronkhorst: G. J. Meutstege, Annie 79.5; Gebr. Pen-
nekamp, Rolien 77.9, Neeltje 76.8. Ada 79.3; H. J. D.
Heutink, Tilda 80.1. 0

Luur: H. J. Schieven, Rieka 79.1; H. D. G. van de
Kofk, EHij 77.8, Betsij 77.3; J. M. Derksen, Margriet
77.4; D. van Hussel, Loesje 77.4; H. J. Horsting,
Mientje 75.8, Lena 76.4; J. J. Giesen, Marie 78.5; J.
Garritsen, Carolien 78.2, Betsij 75.9.
De volgende stieren werden ingeschreven: Jansen, Borg-
man, Lina's Albert 78; A. H. Booltink. Paul 78.1;
H. Kets, Tonnie II B ~; J. Schieven, Evert 78.8; H.
J. Schieven, Theo 77.7; Garritsen, Huurnink, Roland
77.3; G. Schoenaker, Arie BC-f; H. D. G. v/d Kolk.
Alex B -; J. M. Derksen. Piet B ~.

Premiekeuringen te Steenderen.
Merriën geboren in 1946:
B-premie: Nelly van Emmer, eig. J. H. Uenk, Emmer;
Flora van 't Kwaderdijk, eig. J. H. Sloot, Steenderen.
C-premie: Annie van 't Holtslag, eig. Joh. Schieven,'
Toldijk; Xandrien van Spaensweert, eig. D. J. Remme-
link, Steenderen; Elza van Butenkamp, eig. B. J. Veen-
huis, Covik Steenderen.
Merriën geboren in 1945:
A-premie: Lucie v/d Hoek, eig. H. Harmsen; Toldijk-
Steenderen.
B-premie: Lady van Holthuizen, eig. Th. J. Giesen,
Covik-Steenderen;
Merriën geboren in 1944 t/m 1941 (zonder veulen)
Grote maat: B-premie: Zita van .Luur, eig. J. J. Gie-
sen, Luur-Steenderen.
C-premie: Roos v/d Hoeve, J. J. Kempers, Baak.
Marina van Middelluch, eig. G. J. Kets, Toldijk-Steen-
deren.
Kleine maat:
A-premie: Maine van Bronkhorst, eig. C. J. Penne-
kamp, Bronkhorst-Steenderen.
B-premie: Meta van Bloemendaal, eig. W. A. Jansen,
Toldijk-Steenderen; Sterna van Kommandeurstede, eig.
J. G. Wammes, Olburgen; Minie van 't Holtslag, eig.
Joh. Schieven, Toidijk-Steenderen.
C-premie: Lucie van Montretout, eig. Kets, Toldijk-
Steenderen; Esta van Emmer, eig. E. J. Roordink,
Hengelo (Gld).
Merriën geboren in 1944 t/m 1941 (met veulen).
Grote maat:
A-premie: Lucie van Duchuse, eig. Th. B. J. Jansen,
Baak; Elza van Wehl, eig. J. J. Reimer, Baak.
B-premie: Annie, eig. J. H. Uenk, Emmer-Steenderen;
Nolacka van Baak, eig. Th. B. J. Jansen, Baak.
C-premie: Hertha, eig. J. J. C. Remmelink, Emmer-
Steenderen; Hermine van Emmer, eig. J. H. Uenk,
Emmer-Steenderen.
Kleine maat:
A-premie: Margriet van de Hoek, eig. A. J. G. Herf-
kens, Baak.

/

C-premie: Sandine van Bloemendaal, eig. B. W. Jansen,
Toldijk-Steenderen; Laura van Luur, eig. H. J. Hor-
stink, Luur-Steenderen.
Merriën geboren in 1940 t/m 1936 (met veulen):
B-premie: Elza van Baak, eig. F. M. Wiegman, Baak;
Gerrie van Emmer, eig. J. H. Uenk, Emmer-Steende-
ren; Emma van Russer, eig. D. Harmsen, Baak; Ma-
reska van Emmer, eig. A. P. Vlemingh, Emmer-Steen-
deren; Frieda van Rha, eig.. Gebr. Wigman, Rha;
Hersa van Bronkhorst, eig. J. H. Sloot, Steenderen.
C-premie*: Minette van 't Loo, eig. D. Harmsen, Baak.

Hoog water. Het weer zit de laatste tijd de land-
bouwers niet mee. Tengevolge van de aanhoudende
regenval is er nog veel hooi onderhanden en moet er
nog gemaaid worden. Hierbij komt thans nog de last
van 't hoge water.
Tal van Uiterwaarden staan reeds blank tengevolge
van de hoge IJsselstand, zodat men het vee en hooi
uit deze weilanden heeft moeten ruimen.
Ook de Pundrik, die de verbinding vormd tussen het
Dorp en Olburgen, loopt gevaar overstroomd te worden.

Mooi succes. Woensdag trokken beide Chr. Zang-
verenigingen „Excelsior" Toldijk en de „Lofstem"
Steenderen met hun leden naar het concours te Zeist
en Harderwijk. Beide verenigingen kregen een eerste
prijs met Toldijk 328 punten en Steenderen met 324
punten. Waarlijk een groot succes.
De beide verenigingen werden door de Muziekver.
D.S.S. een serenade gebracht.

Keuring lichting 1949. Van de 38 personen der
lichting 1949 uit deze gemeente zijn er 36 goedgekeurd
en 2 afgekeurd.

Benoeming opzichter. Tot tijdelijk opzichter-tekenaar
van het Polderdistrict D.O.H.O. dijken is dezer dagen
met ingang van l Aug. o.a. benoemd de heer J. J. van
Dijk te Huis ter Heide.

Nieuws voor boer en boerderij.

Aanhoudbewijzen voor stierkalveren.

De fokkers wordt medegedeeld, dat het aanhouden
van mannelijk rundvee verboden is, tenzij dit door de
voorgeschreven aanhoudbewijzen is gedekt. Vereist
zijn voor:
1. Geregistreerde stierkalveren:

a. Volbloedstierkalveren, een „zwarte" schets,
afgegeven door het Ned. Rund.veestamboek en
een overdraagbaar indentiteitsbewijs.

b. Fokverenigingsstierkalveren, een over-
draagbaar indentiteitsbewijs.

2. Niet-geregistreerde (z.g. „Wilde") stierkal-
veren, een niet-overdraagbaar indentiteits-
bewijs.

Indentiteitsbewijzen worden afgegeverj door het Bur.
van de Provinciale Voedselcommissaris.
De stieren onder 1 mogen alleen worden verhandeld,
mits van de juiste papieren voorzien; die onder TL

mogen niet worden verhandeld. Op de productie af-
gewezen stierkalveren en niet-geregistreerde stieren en
stierkalveren mogen alleen van het bedrijf worden af-
gevoerd voor rechtstreekse levering op een slachtvee-
markt. Kopers van fokstiertjes dienen, alvorens een
koop af te sluiten, de vereiste papieren ter inzage te
vragen. Een fokker, die een stierkalf voor de fok wenst
aan te houden, moet daarvan binnen 5 dagen na de
geboorte bij de P.B.H, aangifte doen, onder gelijk-
tijdige betaling van f 1.— voor geregistreerde-en f 3.50
voor niet-geregistreerde stierkalveren.

De P.B.H, van district 30,
G. W. Weenink. Hengelo (Gld)
District 31, H. Meutstege, Steenderen.

Er komt geen maximumprijs voor consumptie-
aardappelen.

De met consumptieaardappelen bebouwde oppervlakte
in ons land is dit jaar groter dan in de afgelopen
jaren het geval is geweest. Blijkens de voorlopige uit-
komsten der Mei-inventarisatie beslaat het areaal con-
sutnptie-aardappelen thans 159.000 ha. hetgeen een
vermeerdering van 12.000 ha ten opzichte van 1947
betekent.
De vermoedelijke opbrengst van dit areaal wettigt de
•verwachting van een ruim aanbod, en zal rijkelijk vol-
doende zijn om de gehele behoefte aan consumptie-
aardappelen te dekken.



In verband hiermede heeft de Minister van Landbouw,
Visserij en Voedselvoorziening besloten voor deze aard-
appelen van de komende oogst geen maximumprijs
vast te stellen.

Het Russisch-Nederlands Handelsverdrag

De agrarische in- en uitvoer.

In verband met de lange leveringstermijnen, welke
noodzakelijk zijn voor een voornaam deel der Neder-
landse leveranties (Walvismoederschip en andere zee-
schepen) is het Nederlands-Russische handelsverdrag,
waarover op 2 Juni j.l. overeenstemming werd bereikt,
aangegaan voor een aantal jaren achtereen. Voor sei-
zoenproducten en andere artikelen met korter levertijd
is deze periode verdeeld in jaartermijnen, voor de eerste
waarvan contingenten-lijsten zijn samengesteld, op grond
waarvan Nederland uit Rusland aan landbouw en voor
de landbouw belangrijke producten zal kunnen betrek-
ken: 100.000 ton tarwe; 135.000 ton gerst; 15.000 ton
haver; 40.000 ton kalizouten (40°/o K20) en 30.000 ton
kolafosfaat.
D? Nederlandse producten die in Rusland zullen kun-
nen worden afgezet, bevatten in de argrarische sector;
6.000 ton gezouten haring; 250 ton oleïne en 1000
stuks fokvee, terwijl in het contingent grondstoffen
voor de pharmaceutische industrie ad f 60.000 een post
glucose is begrepen.
Een bij de omvang van het verdrag vergeleken zeer
klein manipulatie-crediet zal het nodig maken, dat de
wederzijdse exporten elkaar voortdurend vrijwel in
evenwicht houden.

Nieuws in het kort
Aankoop vliegtuigen. De Nederlandse regering
heeft in Canada 25 vliegtuigen gekocht.

Zij zoeken het elders. Met de Kota Inten van de
Rotterdamse Lloyd vertrokken ruim 500 boeren naar
Canada.

Zonder vergunning. Verwacht wordt, <^at nog dit
jaar de aankoop van auto's geheel of gedeeltelijk kan
worden vrijgegeven.

Steeds meer vrij. Waarschijnlijk zal de z.g. keuze-
bon in September worden afgeschaft, waardoor ver-
scheidene kruidenierswaren vrij kunnen worden ver-,
kocht, terwijl tevens wordt overwogen binnen enkele
maanden de distributie van gebak, ontbijtkoek, beschuit,
biscuit en suikerwerken op te heffen.

Zij speelden er niet mee. Een voetballer te Zut-
phen, die een tegenstander met een kopstoot naar het
ziekenhuis kopte, werd wegens meermalen voorkomend
onsportief gedrag door de K.N.V.B. voor het leven
geschorst en bovendien door de rechtbank te Arnhem
tot twee maanden gevangenisstraf veroordeeld.

Kunnen er meer heen. De minister van planning
van Canada zal binnenkort naar ons land komen, om
een uitgebreide emigratie van Nederlandse boeren
naar dat land te regelen.

Hij nam wéér de benen. Geruit de Stotteraar, een
bekende Amsterdamse in- en uitbreker zag er kans
voor wederom uit het huis van Bewaring te Amster-
dam te ontsnappen.

Er is volop. Daar de oogst dit jaar voldoende zal
zijn om de gehele behoefte te dekken, wordt er geen
maximum-prijs voor consumptie-aardappelen vastgesteld.

Te grote emotie. Te Hilversum zijn een dame van
84 jaar en een heer van 55 jaar in een stemlokaal —
vermoedelijk tengevolge van een hartverlamming —
plotseling overleden.

Nieuw monument. Te Amersfoort, op de Joodse
begraafplaats, zal 21 Juli een monument worden ont-
huld ter nagedachtenis van 55 in het concentratiekamp
aldaar omgekomen Joodse Nederlanders, die daar op-
nieuw worden begraven.

Historische rede in druk. De radio-redevoering
van H.M. de Koningin, waarin zij mededeling deed
van haar voornemen, afstand te doen van de troon,
(12 Mei) is in druk verschenen en zal ten behoeve
van de stichting 1940/45 verkrijgbaar worden gesteld.

PLUVIUS!

Wanneer het halfweg Juli is,
of het nu warm is, dan wel fris
en of je kachels branden ziet,
dan heet het zomer, warm of niet.
't Is de kalender, die 't ons zegt,
al is het weer dan nog zo slecht ;
't is zomer en dat merk je ras:
je huivert in je regenjas !

Tot «u toe bleef de zon nog zoek,
de wind kwam uit de regenhoek,
de lucht ziet meest naargeestig grauw,
je zucht: wat doe je in de kou!
De regenbakken staan steeds vol
en 's avonds kruip j' onder de wol,
verkleumd en rillerig, want, ach,
het was al weer een regendag

Ik weet niet, wat er wel aan schort,
we komen daag'lijks zon te kort
en zij, die met vacantie zijn,
die hebben vaak een nat festijn.
Je hebt een strop, hoe je 't bekijkt
daar het nog niets op zomer lijkt.
Het weer werkt helemaal niet mee;
als 't droog is, ben je al tevreê.

O, Pluvius^ verdwijn een keer!
We snakken naar wat warmer weer!
O, zon, haal gauw je scha weer in,
dan hebben we toch onze zin!

, Heb dus nog eventjes geduld,
straks wordt Uw en mijn wens vervuld.
Schijnt straks de zon, wees dan verblijd,
geniet dan van de zomertijd !

Henk van Heeswijk
(Overname verboden)

Verbetering. Men leze in het vers op de eerste pag.
3e couplet 2e regel, inplaats van van de Burg :
VAN DER BRUG.

Tekent nu reeds in voor:

Intekenlijsten bij Boekhandel Arnold

Dankbetuiging.
Voor de betoonde hulp, bij

de j.l. Vrijdag plaats gehad

hebbende brand, betuigen

wij onze hartelijke dank aan

de Hengelose Brandweer',

doch inzonderheid aan de

Buren, Vrienden en Kennis-

sen.
B. LEBBINK,

E 35

Bij de zeer vele blijken van

belangstelling bij ons

25-jarig Huwelijksfeest

ondervonden, betuigen wij

hiermede onze oprechte

dank.
Fam Agterkamp

D 136 Hengelo (Gld)

Kerkdiensten
ZONDAG 18 JULI 1948

Ned. Herv. Kerk

8 uur Ds Kwint, bediening H. A.

10 uur Ds Kwint, bediening H: A.

Vrijz. Herv. Kerk.

Geen Dienst

Ned. Herv. Kerk Steenderen

10 uur Ds A. M. Nortier,

Bediening H. A.

Parochie St. Willibrordus

Zondag vroegmis om 7 u. hoog-
mis om 9.30 u., lof om 4 u. Door
de week H. Mis om 8 u.
Vrijdagavond om 7 u. lof.

Biedt zich aan

R.K. Jongen
leeftijd 16 jaar

genegen alle Landbouwwerk

te verrichten, voor 3 a 4

dagen per week*.

Adres te bevr. bur. dezes.



•
•
+

„EDY" kinderbadkuipje

een pracht kwaliteit, ge-

heel zonder naad.

Prijs f 17.84

•

•

In de Etalage kan U ze zien.

STEVORD

H. W. Hilferink en
B. Dickmann
bieden zich aan tot het maaien van nog

enkele ha. GRAAN.

Opgave zo spoedig mogelijk.

Jf BEKENDMAKING
Chr. Muziekver. „Crescendo"

Ter voorkoming van misverstand maakt de

de Chr. Muziekver. bekend dat, uit hoofde

van practische overwegingen, besloten is,

geen muzikale felicitaties {e brengen aan

uit Ned. Indië terugkerende militairen.

Het Bestuur,

H, H. LANDBOUWERS
Wij krijgen deze zomer een schip met Persturl

aan in Lochem. Zij die hiervan willen halen

verzoeken wij dit op te geven vóór Woensdag a.s.

De prijs is f 20.75 per 1000 af Lochem. Bij

4000 stuks aan één of twee adressen dicht bij

elkaar wordt ook thuis bezorgt. Overleg dus met

Uw buurman en bestel direct bij

B. L. LEBBINK.

Voor de

Hengelose Bakkersvereniging

gesloten zijn op:
19-20-21 Juli J MEENINK

R. KREUNEN

J. H. DEMMING

26-27-28 Juli J H TI
'
DINK

Gebr. BRUGGINK

2-3-4 Aug. H. G. v/d WEER

J. MENKHORST

Hebt ge reeds het boek bestelt Je beste jaren van ons leven"?
In voorraad bij ARNOLD

Zij die voor het inkuilen van Gras, Klaver of Knollen

Melasa
wensen, verzoeken wij dit nu op te geven.

B. J. LEBBINK

A.s. Maandag 19 Juli
wegens familie-omstandigheden

gesloten
H. J. BUUNK, Raadhuisstr. 5 Hengelo (Gld)

Hengelose Middenstandcursus
De Cursus met Goodwill

Opleiding vestigingsdiploma
door examinatoren met 10-jarige ervarir.^ !

Reeds vele geslaagden!

Onze methode verzekert U si.

Aanmelden bij :

J. Kolenbrander, Hfd O.L.S. Hengelo (Glc

S. H. Schrijner, Hfd R.K.S. Keijenburg

G. Smeenk, Hfd Chr. S. Toldijk

Mooie/jonge

Poesjes
verkrijgbaar bij Arnold.

Te koop een partij

Savoije- en,

Boerelcool-

planten
a 75 et per 100
Partijen korting

R. Röelinlc,
„Op Els" Velswijk.

Te koop twee

zware Biggen
bij E. G. Halfman

C 109 Hengelo (Gld)

Te koop drie

zware Biggen
bij B. Maalderink,

Donderwinkel C 91

Steenderen.

Te koop

zeven Biggen
bij A. Tjoonk

Vordenseweg E 24

Te koop

l Schapenrammen
een handkar
en een as met l wielen

bij G. H. Sanderman
Banninkstraat 21

Hengelo (Gld)

Te Koop

BIGGb
bij D. J. Wentink,

B 99 Hengelo (C

Te koop

4 BIGGk
bij W. Übbinlc,

D 126 Hengelo (Gl.

GELD verkrijgbaar zond

borg, voor alle doeleinden, do

ons spaarcredietsysteem. Vraat

inlichtingen. >Samenwerkin'i

Verstolkstraat 31 Leeuwarder

Terstond gevraagd
een flinke

Rijwielhersteller
en een

Smidsknechi
bij Gebr. Bulten
Smederij - Rijwielhandel
Ds. v. Dijkweg Doetinchem

n.o.z.

DE NIEUWSTE

Haak-, Brei- en
Knippatrone

Boekhandel ARNOL

POROODSIIJPERS Arnold


